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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sari Galuh

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan

sebuah desa yang pada awalnya merukan sebuah hutan yang kemudian

dikelolah oleh masyarakat asli desa tersebut yang sekarang sudah berpindah

ketemapat yang lain. Setelah tanah hutan tersebut dikelolah dan kemudian

ditanami dengan berbagai tanaman karena pada saat itu kondisi tanah sangat

bagus sehingga apa saja tanaman yang ditaman akan tumbuh dan dapat

memenuhi kehidupan masyarakat pada saat itu.  Pada tahun 1988 tepatnya

pada bulan November desa Sari galuh ini menggunakan nama tempat tinggal

berupa nama-nama kerajaan, seperti Pagaruyung, Mataram, Sriwijaya, Indra

Pura dan lain sebagainya, termasuk juga desa Majapahit yang termasuk dalam

UPT2/B.

Majapahit merupakan nama desa Sari Galuh sebelumnya, kemudian

setelah berjalan beberapa tahun, nama desa diharuskan menggunakan nama-

nama yang berinisial tempatan lebih khusus, kemudian para warga-warga dan

Tokoh masyarakat berniat untuk merubah nama tempat yang terdapat pada

UPT2/B tersebut yang pada mulanya bernama Majapahit di ubah  menjadi

desa Sari Galuh dengan harapan agar sari-sari di sari galuh itu dapat

memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakatnya.1 Perubahan

nama tempat daerah terdapat pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Riau No.443 tahun 1998.

Desa Sari Galuh juga merupakan desa yang lebih maju di bandingkan

dengan desa yang lainnya baik di sektor ekonomi maupun pendidikan. Pada

tingkat ekonomi desa sari Galuh rata-rata dari penduduknya berpenghasilan

dari perkebunan kelapa sawit. Kemudia dari tingkat pendidikan desa Sari

Galuh memiliki 1 buah SMPN  dan 1 buah SMA yang memiliki tingkat

akreditasi A.

1Sumarna (Kepala Desa), wawancara pada tanggal 09 Januari 2017
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Desa Sari Galuh merupakan desa yang banyak dihuni atau di tempati

oleh masyarakat pendatang yang kebanyakan dari mereka datang dari pulau

jawa dengan jumlah penduduk yang hampir 60 %, dan kemudian sisanya lagi

yaitu 40 % merupakan penduduk asli atau penduduk yang pertama kali

membuka lahan hutan.

4.1.2 Geografis

Secara geografis Kecamatan Tapung memiliki 25  desa dan salah

satunya  termasuk di dalamnya desa Sari Galuh. Agar lebih jelas dapat di lihat

di bawah ini  nama-nama desa yang berada di wilayah Kecacamatan Tapung

Kabupaten Kampar yaitu diantaranya:

1. Desa Petapahan

2. Desa Sei Lembu Makmur

3. Desa Muara Mahat Baru

4. Desa Sibuak

5. Desa Pantai Cermin

6. Desa Sei Putih

7. Desa Pagaruyung

8. Desa Air Terbit

9. Desa Pancuran Gading

10. Desa Sari Galuh

11. Desa Tri Manunggal

12. Desa Mukti sari

13. Desa Indra Puri

14. Desa Gading Sari

15. Desa Tanjung Sawit

16. Desa Sumber Makmur

17. Desa Petapahan Jaya

18. Desa Pelambaian

19. Desa Indra Sakti

20. Desa Sungai Agung

21. Desa Karya Indah

22. Desa Kijang Rejo

23. Desa Bencah Kelubi

24. Desa Batu Gajah

25. Desa Kinantan
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Kemudian yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah bagian Utara berbatasan langsung dengan Sungai Tapung

2. Sebelah Timu berbatasan langsung dengan desa Pantai Cermin

3. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Sungai Lembu

4. Sebelah Selatan berbatasan lansung dengan desa Tambusai

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mempunyai

luas wilayah sebanyak 1.683 yang terdiri dari berbagai bangunan dan

lahan perkebunan. Diantaranya lahan perkebunan kelapa sawit, perkantoran,

prasarana umum, Pemakaman Umum (PU), pekarangan, taman, dan juga

sebagai tempat pemukiman penduduk. Adapun luas lahan perkebunan untuk

kelapa sawit yaitu seluas 1.240 ha/ yang merupakan perkebunan milik

personal atau bersifat individu. Kemudian untuk luas pekantoran yaitu  8 ,

yang terdiri dari bangunan Kantor Kepala desa, Balai desa, Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Puskesmas pembantu (PUSTU), Koperasi

Unit Desa (KUD) dan lain sebagainya. Kemudian 25 luas untuk prasarana

umum seperti lapangan untuk olah raga, tempat ibadah dan lain-lain.

kemudian  3 untuk luas Pemakaman Umum, kemudian 160 ha/ untuk

luas pekarangan, 2 ha/ untuk luas taman, dan 165 ha/ untuk luas

pemukiman penduduk.

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, merupakan

sebuah desa yaitu dengan pemukiman penduduk yang memiliki jalur-jalur.

Dan adapun jumlah jalurnya ialah 12 jalur yang diberi namakan oleh

masyarakatnya dengan nama anggrek. Yaitu anggrek 1 (satu) sampai dengan

anggrek 12 (dua belas). Dan adapun posisinya saling berhadapan yaitu dalam

satu jalur terdapat 2 jalur yang dinamakan dengan anggrek 1 (satu) dan

sampai pada anggrek 9 (sembilan), yang dipisah oleh jalan raya yaitu jalan

pintas menuju Kecamatan Kota dan Provinsi. Sedangkan anggrek 10

(sepuluh), 11 (sebelas), dan anggrek 12 (dua belas) bergabung dengan jalur

pada aggrek 7 (tujuh), 8 (delapan), dan anggrek 9 (sembilan) yaitu pada

perbatasan antar Anggrek.
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Adapu jarak desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

Jarak ke ibu kota Kecamatan : 35 KM

Jarak ke ibu kota/Kabupaten : 70 KM

Jarak ke ibu kota Provinsi : 45 KM

4.1.3 Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa Sari Galuh kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar terbagi dalam wilayah dusun, yang mana terdapat dalam 4 (empat)

dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dan dusun IV. Dari masing-masing

dusun tersebut memiliki 8 (delapan) jumlah rukun warga (RW) dan terdapat

26 (dua puluh enam) rukun tetangga (RT).

Dalam menjalankan roda pemerintahan di sebuah desa harus memiliki

seorang pemimpin yang disebut sebagai kepala desa. Berdasarkan konstribusi

UU desa, kepala desa dipilih dalam pemilihan, bukan di tunjuk oleh pejabat

tertentu. Sebagaimana yang terdapat dalam UU pasal 31 dan pasal 34

mengenai prinsip pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut: Pertama,

pemilihan kepala desa serentak diseluruh wilayah kabupaten /kota. Kedua,

kepala desa dipilih  secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, secara

administrasi dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu yang bernama Bapak

Sumarna dan seorang sekertaris desa bernama Bapak H. Hadi Mulyanto.

Yang mana telah dilantik pada tahun 2015. Yang dipilih berdasarkan

peranturan UU desa di atas. Kepala desa dan jajarannya dipilih oleh

masyarakat desa Sari Galuh untuk masa jabatan periode 2015 sampai dengan

maasa jabatan periode 2019. Dan baru manjabat selama 1 periode.

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Sari Galuh kecamatan

Tapung kabupaten Kampar tahun 2017. Dapat dilihat pada bagan di bawah

ini:
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA

PP NO. 72 TAHUN 2005

TAHUN 2014

BPD
Kepala Desa

SUMARNA

Kaur
Pemerintahan

SUWARJO

Kaur Umum

RUTHENDRAWA
T

Kaur
Keuangan

NASRIYAH

Kaur
Pembanguna
n

DAHRI
ISKANDAR

Kadus I

RAHMADI

Kadus II

MULYADI

Kadus III

SUWARDI

Kadus IV

HERI
SUSANTO

Sekertaris Desa
H. HADI

MULYANTO
Sekertaris Desa

H. HADI
MULYANTO

Sekertaris Desa
H. HADI

MULYANTO

Sekertaris Desa

H. HADI MULYANTO

Kaur
Pemerintahan

DAHRI
ISKANDAR
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4.1.4 Kependudukan

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung kabupaten Kampar pada tahun

2016 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.411 jiwa yang terdiri dari 1.767

jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.644 jiwa yang jenis kelamin perempuan.

Yang terbagi dalam 4 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No Dusun Jumlah Jiwa Persentase

1 Dusun I 876 26,73%

2 Dusun II 939 28,67%

3 Dusun III 733 22,38%

4 Dusun IV 728 22,22%

Total 3.276 100%

Sumber : Data Monografi Desa Sari Galuh tahun 2017

Dari tabel di atas bahwa terdapat 4 dusun yang memiki 8 Rukun

Warga (RW) kemudian dari masing-masing RW memiliki 26 Rukun

Tetangga (RT). Dari tabel di atas juga diketahui bahwa dusun I yakni yang

meliputi RW 1 dan RW 2 dengan jumlah 3 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03

meluputi anggrek 1, 2 dan anggrek 3  yaitu terdapat 876 jiwa dengan

persentase 26,73%, di dusun II RW 3 dan 4, yang meliputi anggrek 4, 5 dan

anggrek 6 terdapat 939 jiwa dengan persentase 28,67%, sedangkan di dusun

III RW 5 dan 6 meliputi anggrek 6,7 dan anggrek 8 terdapat 733jiwa dengan

persentase 22,38% dan yang terakhir dusun IV  RW 7 dan 8 dengan

merangkap anggrek 9 dan anggrek 10 terdapat 728 jiwa dengan persentase

22,22%. Sedangkan anggrek 11 dan anggrek 12 masuk pada RW 7 dan 8.

Berdasarkan data statistik tahun 2017 di desa Sari Galuh Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar secara keseluruhan penduduknya berjumlah

3.276 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.2

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Monografi Desa Sari Galuh 2017

Persebaran penduduk di desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk

sebanyak 3.276 jiwa  yang terdiri dari penduduk jenis kelamin laki-laki yaitu

sebanyak 1.702 jiwa dengan persentase 52 % sedangkan yang berjenis

kelamin perempuan berjumlah sebanyak 1.574 jiwa dengan  persentase 48 %.

Dari total jumlah penduduk tersebut berada dalam 906 kepala keluarga (KK).

Dengan karekteristik rata-rata para penduduknya merupakan pekerja, bagi

kaum laki-laki kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani yaitu petani

kelapa sawit yang merupakan kebanyakan dari mereka mengurus lahan

perkebunan kelapa sawit milik pribadi. Sedangkan bagi kaum wanita

kebanyakan dari mereka menjadi pengurus rumah tangga (PRT/ IRT). Dan

terkadang kaum istri juga pergi dengan para suami  mereka yaitu pergi

kekebun menjadi petani kelapa sawit. Selain dari pada itu, juga para pemuda

desa Sari Galuh Kecamatan Tapung kabupaten Kampar yang bermigrasi ke

kota yaitu Pekanbaru baik dalam menyelasaikan pendidikan maupun untuk

mencari pekerjaan. Adapun pekerjaan yang didapat di kota bermacam-macam

tapi kebanyakan dari mereka yaitu menjadi sales marketing dan juga sebagai

pekerja buruh swasta di perusahaan tertentu.2

Kemudian dari tabel di atas maka dilanjutkan dengan mengklasifikasikan

jumlah penduduk  ke dalam kelompok ras/suku. Yang dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

2Hadi Mulyanto (Sekertaris Desa) wawancara pada tanggal 10 Januari 2017

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase %

1 Laki-laki 1.702 52%
2 Perempuan 1.574 48%

Total 3.276 100%
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Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Ras/Suku

Sumber : Data Monografi Desa Sari Galuh tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terdapat 6 (enam) ras/suku dan dapat diketahui

bahwa desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan jumlah

penduduk berdasarkan ras/suku  adalah kebanyakan dari suku Jawa dengan

jumlah terbesar yaitu 1.380 jiwa atau dengan persentase 42,12%, di bandingkan

dengan suku Melayu, Sunda, Madura, Minang, dan Batak. Hal ini di sebabkan

oleh pada waktu masa pembukaan lahan desa Sari Galuh memiliki tanah yang

sangat subur  sehingga sangat cocok untuk menanam seperti kelapa sawit. Karena

pada awal mulanya lahan hutan dibuka oleh orang asli yaitu dengan jumlah

hanya 40 % yang tersisa. Pada mulanya lahan tersebut merupakan milik orang

asli dan kemudian setelah berdatangan para pendatang dari pulau jawa hampir 60

% yang kemudian mendiami lahan tersebut dan mengelolahnya termasuk

didalamnya menanam kelapa sawit, hingga sampai pada saat ini.

Persebaran penduduk di desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk

3.276 jiwa  yang terdiri dari 1.702 jiwa berjenis kelamin laki-laki dengan

persentase 52 %, dan 1.574 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan  persentase

N Jumlah Penduduk

O
Jenis

Suku
Laki-

laki

%
Peremp

uan
% Jumlah %

1 Melayu 216 12,69% 228 14,49% 444 13,56%

2 Sunda 353 20,74% 325 20,64% 678 20,69%

3 Madura 110 6,47% 115 7,31% 225 6,87%

4 Jawa 745 43,78% 635 40,34% 1380 42,12%

5 Minang 148 8,69% 117 7,43% 265 8,09%

6 Batak 130 7,63% 154 9,79% 284 8,67%

Total 1.702 100% 1.574 100% 3.276 100%
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48%. Dari total jumlah penduduk tersebut berada dalam 906 kepala keluarga

(KK). Berikut ini akan dipaparkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur

yaitu dari 0-4 tahun, 5-14 tahun, 25-24 tahun, 55-69 tahun, dan 70-75 tahun ke

atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibewah ini:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase %

1 0-4 307 9,37%

2 5-14 592 18,07%

3 15-24 553 16,89%

4 25-54 1.455 44,41%

5 55-69 298 9,09%

6 70-75 keatas 71 2,17%

Total 3.276 100%

Sumber : Data Monografi Desa Sari Galuh tahun 2017

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, dapat diketahui pula bahwa

usia angkatan kerja produktif dengan posisi tertinggi dengan jumlah

penduduk 1.455 jiwa atau sebanyak 44,41 %. Kemudian disusul oleh

kelompok usia sekolah baik tinggat SD, SLTP hingga SLTA yaitu sebanyak

1.145 atau 34,96%. Sedangkan kelompok usia balita hanya terdapat 307 jiwa

atau 9,37% dan yang terahir disusul oleh tingkat usia lanjut dengan jumlah 71

jiwa atau 2,17%. Dan dapat dilihat juga 61,3 % ini merupakan usia produktif

untuk kerja.

4.1.5 Pendidikan

Pendidikan merukapan salah satu faktor terpenting untuk

meningkatkan tarap hidup suatu masyarakat. Pendidikan juga menjadi faktor

penggerak bagi masyarakat untuk terjadinya perubahan cara hidup menjadi

lebih baik dalam lingkup merubah pola tingkah laku, sistem ekonomi, sistem

sosial, dan lainnya. Berikut data-data yang berkaitan dengan jumlah
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penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di desa Sari Galuh Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah Orang Persentase %

1 Tidak tamat SD 607 18,53%

2 PAUD 52 1,59%

3 Sedang TK 80 2,44%

4 Sedang SD 419 12,79%

5 Tamat SD 580 17,7%

6 Tamat SLTP/ Sederajat 684 20,88%

7 SLTA/ Sederajat 559 17,07%

8 Akademi/D3 60 1,83%

9 Perguruan Tinggi/S1 50 1,53%

10 Magister (S2) 10 0,3%

11 Balita 175 5,34%

Total 3.276 100%

Sumber: Data Monografi Desa Sari Galuh Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di desa Sari Galuh

kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah dapat menyelesaikan

pendidikan tingkat dasar jumlahnya cukup tinggi yaitu 580 orang atau 17,7%,

disusul tingkat tamatan SLTP/ Sederajat dengan jumlah 684 orang atau

20,88%, kemudian disusul pada  tingkat SLTA/ Sederajat berjumlah 559

orang atau 17,07%,  kemudian Tidak tamat SD dengan jumlah 607 orang

atau 18,53%, kemudian disusul pada tingkat D3 dengan jumlah 60 orang atau

1,83%, dan pada tingkat S1 dengan jumlah 50 orang atau 1,53%, dan yang

terahir pada tingkat S2 jumlah 10 orang atau 0,3% dan balita berjumlah 175

orang atau 5,34%.

Sedangkan untuk menunjang pendidikan yang ada di desa Sari

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka pemerintahan desa
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memberiakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelajar.  Adapun sarana

pendidikan yang ada di desa Sari Galuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Jumlah sarana pendidikan

No Sarana pendidikan Jumlah

1 SMA 1 unit

2 SMP 1 unit

3 SD 2 unit

4 MDA 2unit

5 TK 2 unit

Total 8 unit

Sumber :Data Monografi Desa Sari Galuh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di dasa Sari

Galuh memilikin 1 unit sekolah tingkat SMA, yang berada di anggrek 8

kemudian 1 unit sekolah tingkat SMP di anggrek 4 , 2 unit SD yaitu anggrek

9 dan anggrek 4 sedangkan 2 unit MDA di anggrek 6 dan 12 dan kemudian 2

unit TK di anggrek 4 dan di anggrek 6. Semua sekolah berada dalam tinggkat

sekolah Negeri dan berakreditasi A dan B terkecuali TK atau PAUD.3

4.1.6 Sosial Keagamaan

Masyarakat Indonesia umumnya, maupun mereka yang tinggal di

lokasi penelitian ini khususnya terdiri dari berbagai latar belakang agama,

budaya, dan etnik. Di erah otonomi saat ini keagamaan itu membawa dampak

bahwa masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dan berekspresi bagi setiap

kelompok agama,suku, maupun budaya.

Kehidupan beragama juga terdapat dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa

negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah

sesuai dengan ajaran masing-masing. Kesemarakan kehidupan beragama ini

3Hasil observasi peneliti pada tanggal 24 bulan Desember 2016
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ditandai antara lain dengan makin banyaknya pembanguan tempat

peribadatan. Agama memiliki peran penting begi kehidupan manusia, karena

agama memberikan tuntunan agar mansia dapat selamat dalam menjalankan

kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun ahkirat.

Agama juga merupakan hal yang esensi bagi kehiduapan manusia,

melalui ajaran agamalah manusia tahu apa yang boleh ia kerjakan dan apa

yang tidak boleh. Selain itu agama juga memberikan bimbingan moral agar

kenidupan manusia lebih menjadi lebih teratur dan memiliki rasa saling

menghormati sebuah perbedaan. Desa Sari Galuh merupankan desa yang

memiliki agama yang berbeda-beda. Untuk lebih jelas lihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No Pemeluk Agama Jumlah Persentase

1 Agama Islam 3.110 94,93%

2 Agama Katolik 69 2,1%

3 Agama Protestan 97 2,97%

Total 3.276 100%

Sumber : Data Monografi desa Sari Galuh 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk muslim

mayoritas dengan jumlah 3.110 jiwa atau 94,93%, dibandingkan dengan

agama Katolik dan Protestan dengan jumlah masing-masing 69 dan 97 atau

dengan persentase 2,1% dan 2,97%. Adapun lokasi dari pemukiman

penduduk yaitu berada di anggrek 8, 9 dan 10.

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar memiliki

penduduk muslim sebanyak 3.110 jiwa dibandingkan dengan agama Khatolik

dan Protestan dengan demikian ini juga dapat dilihat dari beberapa bangunan

tempat beribadah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4. 8

Jumlah sarana ibadah

No Sarana Ibadah Jumlah

1 Mesjid 2 unit

2 Musollah 7 unit

3 Gereja 3 unit

Total 12 unit

Sumber : Data Monografi desa Sari Galuh 2016

Adapun lokasi dari sarana tempat ibadahnya ialah mesjid raya

yaitu terdapat di dua anggrek yakni anggrek 3 dan anggrek 6.

Sedangkan untuk musollah atau surau hampir terdapat disemua

anggrek terkecuali pada anggrek 10 dan 11. Sedangkan untuk Gereja

terdapat dua rumah ibadah, diantaranya gereja Katolik dan langgar

untuk kaum Kristen Protestan yang terdapat di anggrak 6 dan 10.

4.1.7 Sosial Ekonomi

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan

desa yang berpenghasilan besar adalah perkebunan kelapa sawit. Yakni sawit

baik sawit yang masih kecil atau buah pasir, maupun kaplingan. Dan biasanya

buah akan diturunkan dari batangnya 2 kali dalam 1 bulan yakni dengan jarak

15 hari. Kemudian dari hasil panen tersebut nantinya  akan dijual kepada

seorang toke yaitu juragan sawit.

Selain itu juga masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan hidup bagi

yang tidak memiliki perkebunan kebanyakan dari mereka berjualan bahan

makanan baik mentah maupun jadi. Ini dilakukan oleh para pedagang yang

hampir disepannjang jalan mulai dari anggrek 1 sampai dengan anggrek 10.

Kemudian ada yang menjadi buruh bangunan kebanyakan buruh

bangunannya ialah mulai dari membuat rumah orang sampai pada sarana

prasarana umum seperti sekolah, mesjid, dan lain-lain. Kemudian bagi kaum

perempuannya membuka jasa menjahit untuk membantu para suami mereka.

Selanjutnya ada juga yang menjadi nelayan yaitu kerja menangkap

ikan di sungai yaitu sungai yang berada di bagian utara desa Sari Galuh yaitu
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sungai tapung. Adapun jenis ikan yang di dapat ialah ikan sungai yang

kemudian hasilnya nanti akan di jual ke pasar. Ikan yang akan dijual hanya

akan diperdagangkan pada hari pasar saja yaitu hari senen dan kamis yang

lokasinya terletak di anggrek 5. Dan kebanyakan yang menjadi nelayan ialah

orang asli atau orang yang pertama kali membuka lahan.

kemudian ada juga yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan.

Adapun tempatnya ialah kebanyakan ke kota Pekanbaru atau  ke Kabupaten

Kota atau biasa disebut  dengan kota Bangkinang. Dan ini biasanya dilakukan

oleh para remaja yang sudah bisa bekerja ataupun para remaja yang sekolah

di tempat di atas tersebut dan memanfaatkannya dengan bekerja sambilan.4

Desa Gari galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan

desa yang memiliki akses jalan raya yang baik dan bagus sehingga untuk

menuju ke kota provinsi dan kabupaten kota lebih cepat.

Untuk lebih jelas lagi pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 4. 9

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No Tingkat Pekerjaan Jumlah Persentase %

1 Pegawai Negeri Sipil 50 4,26%

2 Swasta 45 3,83%

3 Pedagang 49 4,18%

4 Petani kelapa Sawit 480 40,89%

5 Buruh Harian 40 3,4%

6 Mantri 5 0,42%

7 Ibu Rumah Tangga 490 41,74%

8 Nelayan 15 1,28%

Total 1.174 100 %

Sumber : Data Monografi Desa Sari Galuh 2016

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat kebanyakan

dari mereka lebih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian yaitu

4Hadi Mulyanto (Sekertaris Desa) wawancara pada tanggal 10 Januari 2017
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kelapa sawit yaitu dengan jumlah 480 orang atau hampir 41,41% dan

berdagang dengan jumlah sebanyak 49 orang atau 4,22%. Kemudian disusul

dengan bekerja menjadi PNS dengan jumlah sebanyak 50 orang atau 4,31%.

Adapun yang menjadi PNS ialah orang-orang yang tamatan perguruan tinggi

(S1) dan diploma (D3). Sedangkan Buruh Harian dengan jumlah 40 orang

atau 3,46%. Nelayan 15 orang atau 1,28%. Mantri 5 orang atau 0,42%. Dan

Ibu Rumah Tangga berjumlah 490 orang atau 41,74%.

4.1.8 Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat desa Sari Galuh sangat menjunjung

tinggi rasa menghargai perbedaan dan saling hormat menghormati. Rasa

solidaritas yang tinggi terhadap perbedaan, sifat tolong menolong yang tinggi,

kegiatan gotong royong yang masih dijalankan oleh masyarakat baik dalam

perayaan hari-hari besar nasional, acara pernikahan, aqiqah dan juga dalam

hal keamanan desa. Masyarakat saling tolong menolong dengan demikian

terciptalah kehidupan yang rukun dan tentram dan jarang terjadinya

kesenjangan antar masyarakat. Konflik internal dan eksternal dapat dicegah

oleh masyarakat karena berpedoman kepada nilai agama dan adat istiadat

serta aturan yang telah disepakati bersama. Hubungan dengan desa-desa

tetangga terjaga sehingga tercifta keharmonisan antar masyarakatnya.

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil menjalankan roda

pemerintahannya. Begitu juga dengan desa Sari Galuh dalam menjalankan

roda pemerintahannya, pemerintahan desa dibantu oleh badan

permusyawaratan desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM),

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kepemudaan dan lembaga

kemsyarakatan lainnya. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya

masing-masing dalam membantu pembangunan desa. Keselarasan dan kerja

sama yang baik antar lembaga sangat menetukan keberhasilan dan

kesuksesannya  sebuah desa dalam pembangunan fisik dan mental

masyarakat. Berikut adapun sarana dan prasarana yang ada di desa Sari Galuh

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.10

Sarana dan Prasarana desa Sari Galuh

No Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Kantor Desa 1

2 Mesjid 2

3 Musollah 7

4 Lapangan Sepak Bola 2

5 Lapangan Volly 3

6 Pustu (puskesmas pembantu) 1

7 Posyandu 1

8 Gereja 3

9 KUD(Koperasi Unit desa) 1

10 Balai Pertemuan 1

11 GOR (Gedung Olah Raga) 1

Sumber : Data Monografi dasa Sari Galuh

4.2 Interelasi dalam Masyarakat

Masyarakat yang majemuk, hubungan antara satu kelompok dengan yang

lainnya baik yang berbeda agama, sosial budaya, maupun etnik akan tetapi saling

mempengaruhi satu dengan yang lain. Adapun poin yang terpenting agar

terjadinya keselarasan dan keharmonisan dalam masyarakat ialah perlu adanya

interaksi yang intens antar berbagai elemen masyarakat. Interaksi merupakan

suatu proses yang di konstruksi dan diperjuangkan, dan  bukan hanya sekedar

warisan yang turun temurun. Keragaman etnik, agama dan sosial kebudayaan

dalam masyarakat desa Sari Galuh Kecamtan Tapung Kabupaten Kampar terjalin

dengan baik antara keragaman agama dan budaya yang dianut oleh

masyarakatnya.

Proses interelasi antar kelompok suku dan agama dalam sebuah  masyarakat

tentu di mulai dengan suatu hubungan antara dua kelompok atau lebih, dimana

individu yang satu akan mempengaruhi, merubah kelakuan individu lain atau

sebaliknya. Proses pengaruh-mempengaruhi kadang kala ada yang menerima

dengan suka rela dan kadang kala ada yang merasa terpaksa.
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Menurut pengamat peneliti, bahwa keberadaan masyarakat desa Sari Galuh

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  yang terdiri dari berbagai etnik seperti

suku Melayu, suku Jawa, Sunda, Madura, Minang dan Batak. Sebagian kecil

memiliki kecendrungan mereka membangun pemukiman penduduk dan lokasinya

terpisah-pisah atau mengelompok berdasarkan kesamaan budaya, etnik dan agama

seperti suku Batak. Namun ada juga kelompok etnik yang tidak mengelompok

berdasarkan kesamaan yang ada, tetapi justru mereka berbaur dengan kelompok

yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan karena ada kepentingan ekonomis dan

praktis seperti lebih dekat dengan tempat bekerja.

Kelompok etnik Jawa, Sunda, Melayu dan Minang sangat mudah berbaur

dalam situasi wilayah pemukiman kerena mereka memilki kesamaan agama,

budaya dan adat istiadat. Sehingga mereka membangun komunikasi dengan

lancar. Sementara suku Batak Selain tempat tinggal mereka yang mngelompok

juga mereka lebih cendrung akan bergaul antar sesama mereka.

4.3 Jenis-jenis kegiatan dalam Pelaksanaan tahun baru Masehi

Dalam memperingati malam tahun baru, banyak cara yang dapat dilakukan

diataranya: Pertama, berkumpul dengan keluarga dan membuat acara seperti

bakar ayam, ikan dan juga jagung. Adapun tujuan dari kumpul bersama dengan

keluarga ialah untuk menjalin silaturrahmi antara sanak saudara dan teman-teman

yang sudah lama tidak berjumpa.5 Kedua, ada yang melakukan kegiatan seperti

mendaki gunung atau hyking bersama dengan teman-teman dengan tujuan untuk

meyaksikan pergantian malam tahun baru di atas puncak gunung. Adapun

manfaat dari mendaki gunung menurut salah seorang  pecinta hyking6 ialah untuk

refresing, selain dari itu, untuk uji nyali, dan memenuhi agenda kegiatan tahunan

yang biasa dilakukan oleh orang-orang pecinta alam setiap tahunnya. Ketiga,

dalam menyambut pergantian malam tahun baru masyarakat desa Sari Galuh akan

berbondomg-bondong ke tanah lapang (lapangan sepak bola) untuk menyaksikan

berbagai kesenian yang tersedia. Dan tidak hanya itu para muda-mudi akan

perpasang-pasangan dalam memeriahkan pergantian malam tahun baru tersebut di

5Hambali (Pemuda Islam) wawancara tanggal 21 Maret 2017

6Ali Akbar (Pemuda Islam/Ketua Pencinta Alam) wawancara tanggal 10 Januari 2017



43

tanah lapang untuk menyaksikan pertunjukan. Adapun kesenian yang

dipersembahkan oleh masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Kuda lumping atau jaranan kepang

Kuda lumping atau jaranan kepang adalah tarian tradisional Jawa yang

menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian

kuda lumping tersebut merupakan salah satu tarian yang berakar dari tarian

adat dan seni tari ini dimainkan dengan menggunakan property berupa kuda

tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Yang kemudian di cat serta diberi

kain yang warna-warni.7

Mengenai asal-usul atau awal mula dari kesenian kuda lumping ini, tidak

terdapat cacatan sejarah yang dapat menjelaskan dengan rinci, hanya cerita

yang berkembang dari generasi-kegenerasi. Kesenian ini dapat dijumpai di

daerah-daerah Jawa, namun untuk sekarang kesenian kuda lumping sudah

dapat dijumpai di berbagai daerah termasuk di desa Sari Galuh Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar.

Adapun awal permainan ini ialah diawali dengan tarian pelan yang

kemuadian gerakannya perlahan menjadi sangat dinamis mengikuti gamelan

yang dimainkan. Adapun alat alat yang dugunakan dalam permainan kuda

lumping ialah terdiri dari drum, kendang, kenong, gong, dan slompret

(seruling yang memiliki bunyi yang melengking). Sedangkan untuk nyanyian-

nyanyian yang dibawakan dalam mengiringi tarian berisi tentang himbauan

agar manusia senantiasa malakukan perbuatan baik dan selalu ingat kepada

sang pencipta.8

Pada pergantian malam tahun baru pementasan kuda lumping di desa Sari

Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar akan selalu di tampilkan dan

akan diselenggarakan pada saat di malam hari yakni dimulai pada pukul

20.00 wib  yakni setelah ba’da Isya dan akan di akhiri pada saat tengah

7Adeng Mukhtar Ghajali, “Antropologi Agama, Upaya Keberagamaan Kepercayaan Keyakinan
dan Agama”, (Bandung:Alfabeta),142

8Inna Solati” Unsur-Unsur Magi Dalam Kesenian Kuda Lumping di Abdling V Desa Sai Lindai
Kecamatan Sei Lindai Ujung Batu”, (Skripsi S1, Ushuluddin Uin Suska Riau Pekanbaru:2016),30
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malam yakni ketika pukul 00.00 wib, ketika kembang api dan sirinai

dinyalakan.9

Biasanya sebelum acara kuda lumping akan dimulai para pemain kuda

lumping akan mengadakan Gladi resik terlebih dahulu agar ketika

pertunjukan berjalan dengan lancar. Namun jauh sebelum hari pertunjukan

para pemain kesenian kuda lumping sudah berlatih.

Setelah melakukan wawancara dengan salah seorang panitia  pelaksanaan

tahun baru,10 mengatakan bahwa” permainan kuda lumping selalu di

pertunjukan pada pergantian malam tahun. Dan jauh sebelum pertunjukan

para peserta permain kuda lumping sudah berlatih dan menyiapkan segala

kelengkapan untuk pertunjukan kesenian terseut. Selain itu, kesenian ini tidak

hanya ditampilkan untuk acara tahun baru namun juga seperti acara

pernikahan dan juga sunatan. Ini dikarena desa Sari Galuh merupakan

masyarakatnya bersuku Jawa sehingga kesenian kuda lumping ini tidak

jarang sekali untuk ditampilkan. Apa lagi di saat pergantian malam tahun

baru. Dan tidak jarang pula masyarakat desa Sari Galuh tidak menyukai

kesenian yang satu ini.”

2. Pesta Kembang Api

Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam

menyambut pergantian malam tahun baru akan berkumpul ditanah lapang

untuk menyaksikan pesta kembang api yang akan di nyalakan ketika malam

menunjukkan pikul 00.00 wib. Maka pada saat tiba pukul 00.00 wib orang-

orang akan menyaksikan berbagai kebisingan dari kembang api dan bunyi

serinai yang dinyalakan. Tidak jarang lapangan yang ada di desa Sari Galuh

akan sunyi oleh masyarakatnya. Dan tidak hanya orang-orang yang

berdomisili di desa Sari Galuh saja yang berkumpul di lapangan bola akan di

isi oleh berbagai desa tetangga.11

9Observasi Lapangan tanggal 30 Desember 2016

10Nur Fajri (Pemuda Islam/Panitia Tahun Baru) wawancara tanggal 29 Desember 2016

11Observasi Lapangan tanggal 30 Desember 2016
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Masyarakat akan berbondong-bondong membawa anak-anak mereka

menyaksikan kemeriahan pesta kembang api yang sudah di siapkan oleh

panitia. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan panitia

pelaksanaan tahun baru masehi mengatakan bahwa” “Dalam menyambut

pergantian malam tahun baru, banyak kegiatan-kegiatan yang akan

diselenggarakan oleh panitia, termasuk salah satunya pesta kembang api

yang tidak pernah ketinggalan oleh karena ini bertujuan sebagai hiburan bagi

masyarakat. Selain dari pada itu, adapun kembang api pada tahun ini 2016

yaitu merupakan hasil dari sumbangan dari salah satu masyarakat. Selain dari

itu, ada juga kembang api yang bersifat individu atau di biayai dengan dana

pribadi yang akan dinyalakan bersama ketika waktunya tiba.”12

3. Pementasan Musik

Selain dari pesta kembang api, para muda mudi juga mengadakan

pementasan musik. Menurut hasil wawan cara dengan salah seorang panitia13

mengatakan bahwa pementasan musik untuk malam tahun baru ini biasa

dilakukan oleh para muda-mudi, karena ini lebih diminati oleh para muda-

mudi. Pada pergantian tahun kali ini pementasan musik diselenggarakan pada

waktu sore hari sampai pada malam hari. Kemudian akan dilanjutkan dengan

kesenian kuda lumping. Sama halnya dengan kesenian kuda lumping

penontonnya tidak hanya dari muda-mudi desa Sari Galuh melainkan dari

desa tetangga juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan pementasan seni

musik di desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

4. Kumpul bersama Keluarga

Dalam menyambut pergantian tahun baru masehi di desa Sari Galuh

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar penduduk akan berkumpul dengan

keluarga untuk memeriahkan pergantian tahun. Ketika itu para keluarga akan

mengadakan makan-makan bersama dengan melakukan acara bakar ayam

12Petrus Silaban (Pemuda Kristen/Panitia Tahun Baru Masehi) wawancara tanggal 30 Desember
2016

13Nur Fajri (Pemuda Islam/Panitia Tahun Baru) wawancara tanggal 29 Desember 2016
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ataupun jagung bersama dengan sanak saudara yang jauh maupung sanak

saudara di lingkungan terdekat.

4.4 Pandangan Komunitas Muslim Dan Kristen terhadap perayaan Tahun

Baru Masehi di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Setiap Bulan Desember, sambutan umat manusia di seluruh dunia terhadap

Natal sangat meriah. Hampir tak ada yang mau ketinggalan membicarakannya,

bahkan di luar umat Kristiani pun ikut membicarakannya. Tak heran, saudara/i

muslimpun bersilang pendapat apakah halal mengucapkan selamat hari raya Natal

kepada umat Kristiani. Sebagian berkata haram, tetapi banyak juga ulama/ tokoh

agama yang mengatakan tidak masalah. Memang sejak Yesus Lahir, sudah

mendatangkan kontroversi hingga saat ini sudah lebih 2000 tahun sejak Dia Lahir,

tetap masih menjadi perbincangan dan mendatangkan perdebatan yang tidak ada

ujung pangkalnya.

Bagi komunitas muslim di desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar  dalam memperingati pergantian tahun baru masehi ini merupakan suatu

hiburan karena hampir semua masyarakat menyukainya. Perayaan tahun baru

Masehi bukanlah termasuk hari raya umat agama Islam, melainkan tahun barunya

umat kristiani yang semestinya kurang layak untuk diperingati bahkan dirayakan

oleh Muslim. Kaum Muslim pada dasarnya memiliki tahun baru sendiri, yakni

tahun baru Hijriyah yang diperingati setiap tanggal 1 bulan Muharram. Perayaan-

perayaan lain dalam Islam pun tidak kurang meriahnya apalagi jika jatuh pada

hari raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.14

Hukum merayakan Tahun Baru sebenarnya merupakan hal yang syubhat,

bersifat abu-abu antara boleh dan tidaknya karena aktifitas tersebut bisa jadi

mengandung nilai positif dan sangat mungkin juga cenderung negatif. Namun jika

memperhatikan tradisi perayaan tahun baru yang dominan terjadi di berbagai

wilayah dewasa ini, kegiatan tersebut tampak lebih menonjolkan sisi negatifnya

dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat. Salah satu contoh

potensi negatifnya adalah kemungkinan menimbulkan perpecahan dan

kesenjangan di karenakan dominannya yang menyemarakkan tahun baru itu

berasal dari kalangan orang kaya dan mampu yang terkadang menimbulkan

14H. Bahari (Tokoh Agama Islam/Imam Mesjid) wawancara tanggal 21 Maret 2017
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kecemburuan dari kalangan fakir miskin.  Sisi positif merayakan tahun baru bisa

timbul jika selama perayaan tahun baru itu ditempuh dengan aktifitas yang

mengarah kepada nilai-nilai yang mengandung ibadah. Alasannya sederhana,

karena semua pekerjaan duniawi yang bernilai ibadah akan mendatangkan pahala

dan ridho dari Allah. Sedangkan sisi negatif dari merayakan tahun baru masehi

adalah jika aktifitas tersebut justru jauh dari atau bahkan tidak ada nilai

ibadahnya.

Jika perayaan tersebut dilakukan semata karena ingin mendapatkan hal-hal

berupa kenikmatan yang bersifat duniawi maka ridho Allah dan keberkahan dari

Nya tidak akan pernah didapati. Bahkan semua itu akan menjadi sebuah kerugian

besar jika yang melakukannya adalah seorang muslim. Sebab, adalah kewajiban

setiap Muslim untuk menghindarkan diri dari pekerjaan yang sia-sia dan jauh dari

keridhaan Allah. Setiap Muslim juga wajib menasehati serta mencegah orang lain,

terutama keluarga dan kerabatnya, agar tidak melakukan hal yang merugi.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur’an surah Al-'Ashr ayat 23:Allah

berfirman:













Yang artinya: “Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam kerugian,

kecuali orangorang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat

menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi

kesabaran.”

Dan pada surah At-Tahrim ayat 6 :
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Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada

Allah Swt terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Islam tidah hanya sekedar bangsa dan memuji prinsip hubungan sosial antar

umat beragama, tetapi secara praktik menjadikan hubungan antar sesama

manusia, baik dalam tingkat individu, kelompok maupun negara, adalah

hubungan yang didasari rasa aman dan damai. Dan hal itu tidak hanya antar umat

Islam saja melainkan juga meliputi hubungan dengan non-Muslim.15

Pelaksanaan tahun baru bagi masyrakat desa Sari Galuh Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar memang banyak yang tidak mengetahui dengan  jelas

bagaimana dan asal muasal perayaan tahun baru masehi tersebut.16 Mereka

mengatakan bahwa mereka hanya ikut-ikut dan hanya ingin menyaksikan

panggung seni yang disediakan oleh para panitia. Dan mereka mengatakan segala

sesuatu itu tergantung pada niatnya.

Sedangkan bagi komunitas non-muslim dalam memperingati pergantian

merupakan sesuatu yang di haruskan menurut kepercayaan mereka. Orang-orang

non-muslim akan melaksanakan bakti atau berdo’a bersama di gereja ataupun

langgar. Bakti atau do’a yang dilakukan yakni pada malam sebelum tanggal 25

sampai pada tanggal 26 Desember. Kemudian akan dilanjutkan ke pada malam 30

Desember untuk memperingati pergantian tahun baru masehi.17

15Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Kitab Ta’zib bab al-Salam Fi as-Islam, Dar-al-Kutub (1973),
596

16Samsiar (Masyarakat Muslim) wawancara tanggal 26 Desember 2016

17Purba (Tokoh Agama Kristen) Wawancara 27 Desember 2016
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Selain dari itu, sebagai komunitas non-muslim pergantian malam tahun baru

masehi juga ikut merayakannya dan meramaikan. Dan kegiatan yang dilakukan

juga sama yang dilakukan oleh masyarakat muslim yakni berkumpul dengan

keluarga, menyaksikan pergelaran seni dan musik. Mereka akan berbondong-

bondong ketanah lapang untuk memeriahkan pergantian malam tahun baru.18

Selain itu, ada juga yang membawa keluarganya untuk pergi jalan-jalan ke kota

Pekanbaru.

Dalam ajaran agama Islam Merayakan tahun baru termasuk meniru-niru

orang kafir. Dan sejak dulu Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallamsudah

mewanti-wanti bahwa umat ini memang akan mengikuti jejak orang Persia,

Romawi, Yahudi dan Nashrani. Kaum muslimin mengikuti mereka baik dalam

berpakaian atau pun berhari raya.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اَعةُ تَقُومُ الَ  تِىتَأُْخذَ َحتَّىالسَّ بِِذَراعٍ َوِذَراًعابِِشْبرٍ ِشْبًرا،قَْبلَھَااْلقُُرونِ بِأَْخذِ أُمَّ

ومِ َكفَاِرسَ هللاَّ َرُسولَ یَافَقِیلَ .» أُولَئِكَ إِالَّ النَّاسُ َوَمنِ «فَقَالَ .َوالرُّ

Yang artunya :“Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan

generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Lalu ada

yang menanyakan pada Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, “Apakah

mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?” Beliau menjawab, “Selain

mereka, lantas siapa lagi?19

Dalam ajaran Islam, umat Islam diperbolehkan untuk bekerjasama dan

bergaul dengan umat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang

berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan,

berdasarkan al-Qur’an surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:







18Purwoto (Masyarakat Kristen) wawancara 24 Desember 2016
19HR. Bukhari no. 7319, dari Abu Hurairah
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Yang artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal”.

Selanjutnya, umat Islam tidak boleh mencampur adukan agamanya dengan

aqidah dan peribadatan agama lain berdasarkan al-Qur’an surat al-Kafirun 1-6

yang berbunyi:













Yang artinya :“ Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah

apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu

tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu

agamamu, dan untukkulah, agamaku."

4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tahun Baru Masehi

Pelaksanaan tahun baru merupakan serangkaian kegiatan aktivitas yang

dilakukan oleh masyarakat. Adapun  pelaksanannya dapat kita lihat pada saat ini

yaitu berbagai hal mulai dari mengucapkan selamat tahun baru sampai pada pesta

pora untuk memperingati pergatian tahun baru masehi ini. Sekarang tahun baru

masehi jatuh pada tanggal 1 Januari yang telah tetapkan oleh Paus Gregorius XIII
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pada tahun 1582 M. Pelaksanaan tahun baru pada saat ini sudah membudaya dalam

masyarakat.

Dalam pandangan teori sosiologi bahwa masyarakat dan budaya berhubungan

secara dialektik. Hubungan diantaranya sangatlah erat. Keberadaan mereka tidak

bisa berdiri tampa berkaitan satu dengan yang lainnya. Satu sisi manusia

menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya. Dan nilai itu akan dapat diterima

oleh masyarakat apabila nilai yang diberikan tidak bertentangan dengan kehidupan

masyarakat itu sendiri. Dengan nilai yang ada itu maka sekelompok manusia akan

dapat hidup dengan baik dan selaras dan akan mendapatkan tujuan yang

diinginkan.

Pada dasarnya manusia adalah makluk sosial, yang memiliki naluri hidup

dengan orang lain. Apabila dalam suatu kelompok terjadi interaksi sosial yang

berulangkali sehingga menimbulkan pola tertentu, maka akan terbentuknya

kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan

orang-orang yang memiliki kepentingan bersama yang sedemikian eratnya

sehingga masing-masing dari anggota meresa bagian dari yang lainnya.20

Dari kehidupan berkelompok sosial tersebut cenderung akan menghasilkan

kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari generasi kegerasi akan tetap hidup,

walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti

yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran. Kata kebudayaan berasal dari bahasa

sangsekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang

berarti budi atau akal.  Dan kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang

bersangkutan dengan budi atau akal.21 Yang kemudian akan menghasilkan kaidah-

kaidah atau norma-norma yang nantinya akan dilaksanakan oleh individu atau

masyarakat.

Pada satu sisi budaya adalah suatu produk masa lalu dan pada sisi yang lain

adalah proses yang kita lakukan dengan menggunakan produk itu. Kalangan ilmuan

sosial sering melihat kebudayaan sebagai realitas, sesuatu yang sudah diciptakan,

dihasilkan, dibentuk, atau sudah dilembagakan. Kuntjaraningrat memandang

20Suerjono Suekanto dan Budi Silistiawati, ”Sosiologi Suatu Pengantar”, (ed) Revisi Jakarta:Raja
Wali Pers (2003), 381

21Ibid., 150
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kebudayaan dalam tiga wujud yaitu: sebagai sistem ide (ide yang sudah dibentuk

pada suatu kelompok etnis), sistem tingkah laku(sistem interaksi yang sudah

dimantapkan bahkan sudah dilembagakan), dan sebagai perwujutan benda-benda

budaya(kebudayaan material yang diperhatikan adalah ciptaan berupa benda-benda

fisik yang sudah jadi).22

Menurut Gabriel Tarde, semua saling berhubungan sosial dan semua itu

berkisar pada proses imitasi. Semua pergaulan antar manusia itu hanyalah

berdasarkan pada proses imitasi tersebut. Menurutnya imitasi adalah mencontoh,

meniru, ikut-ikutan dan menurutnya perkembangan proses imitasi dalam

masyarakat merupakan sebuah kelangsungan yang dapat dirumuskan sebagai

berikut: Pertama, timbulnya sebuah gagasan atau keyakinan baru di dalam

masyarakat sebagai rangsangan. Kedua, ide baru ini lalu di imitasikan dan

disebarkan oleh orang banyak di dalam masyarakat itu.23

Seperti yang dapat kita lihat sekarang bahwa kebutuhan akan hal yang baru

tidak dapat lagi dapat dielakan. Bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Sama

dengan halnya dalam pelaksaan memperingati pergantian tahun baru masehi yang

sekarang sudah menjadi sebuah kegiatan yang sudah membudaya di tengah

masyarakat kita. Tidak hanya satu komunitas saja yang melakukannya melainkan

sudah semua komunitas ikut terlibat.

Bagaimana individu atau masyarakat dapat berhubugan dengan

lingkungannya? Menurut seorang sarjana Psikologi Woodworth, pada dasarnya

hubungan masyarakat dan lingkungan  yaitu senantiasa berusaha untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri dapat diartikan sangat luas

yaitu: mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan juga mengubah

lingkungan sesuai dengan keadaan(keinginan) diri.24

Dengan demikian hubungan anatara komunitas yang berinteraksi senantiasa

merupakan hubungan timbal balik, saling pengaruh mempengaruhi.  Dalam

kelangsungan interaksi ini, ternyata merupakan suatu proses yang kompleks,

namun dapat kita bedakan dalam beberapa faktor yang mendasarinya:

22Dadang Kahmad,”Sosiologi Agama”, Bandung:PT Remaja Rosdakarya (2000),75

23W.A. Gerungan. Dipl. Psyh, ”Psikologi Sosial”, Cet-15, Bandung:Refika Aditama (2002), 31

24 Ibid.,55-56
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a. Faktor Imitasi

Faktor imitasi yang telah diuraiakan diatas bahwa kehidupan sosial

sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi. Selain itu, dengan adanya proses

imitasi dalam interaksi sosial dapat menimbulkan kebiasaan dimana orang

mengimitasi sesuatu tampa kritik, seperti yang berlangsung pada faktor segesti.

Dengan kata lain, adanya peranan imitasi dalam interaksi sosial dapat memajukan

gejala-gejala kebiasaan malas berfikir kritis pada individu manusia. Tapi di segi

fositifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi

kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.

Dengan cara imitasi, pandangan dan tingkah laku seseorang mewujudkan

sikap-sikap,ide, dan adat istiadat dari suatu keseluruhan  kelompok masyarakat,

dan dengan demikian pula seseorang itu dapat lebih meluaskan hubungan-

hubungan dengan orang lain. Walaupun imitasi bukan proses pokok dari semua

interaksi sosial, melainkan merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial.25

Menurut imam mesjid26 menyatakan bahwa masyarakat desa Sari Galuh

memang suka meniru dan ikut serta dalam mensukseskan pergantian malam

tahun baru tersebut. Hal Ini terjadi disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat

terhadap sejarah terciftanya perayaan tahun baru.  Sehingga dengan muda

mempengaruhi masyarakat hanya untuk  ikut-ikutan dan larut dalam perayaan

tersebut. Dengan demikian pelaksanaan tahun baru yang selalu di rayakan dan

diikuti oleh masyarakat di desa Sar Galuh hingga sekarang mejadi kebiasaan

setiap tahunnya. Seingga kebiasaan ini sudah sulit untuk dihilangkan dalam diri

masyarakat.

b. Faktor Sugesti

Faktor ini berlangsng apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu

sikap yang bersal dari dirinya dan kemudin diterima oleh pihak lain. Faktor

sugesti juga sangat besar pengaruhnya dalam proses interaksi sosial karena faktor

ini timbul dari seseorang yang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya

yang kemudian diterima oleh orang lain yang berada diluarnya. Peranan sugesti

25Ibid.,59-60

26Bapak Bahari (Imam Mesjid) wawancara 20 Maret 2017
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ini sangat besar dalam  pembentukan norma-norma kelompok, prasangka sosial,

norma-norma susila.

Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat kita rumuskan sebagai suatu proses

dimana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-

pedoman tingkah laku dari orang lain tampa kritik terlebih dahulu. Sugesti

mudah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti: hambatan berfikir,

keadaan pikiran terpecah-pecah, otoritas, dan mayoritas.

c. Faktor Identifikasi

Faktor yang juga memiliki peranan pening dalam proses interaksi sosial yaitu

faktor identifikasi.  Identifikasi adalah kecendrungan atau keinginan dalam diri

individu untuk menjadi sama. Dalam psikologi sosial berati dorongn untuk

menjadi identik (sama) dengan orang lain.

d. Faktor Simpati

Simpati dapat diartikan sebagai sebuah perasaan tertariknya individu yang

satu dengan yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi

berdasarkan pada penilaian perasaan. Rasa simpati akan hanya dapat berkembang

dalam suatu relasi kerja sama antara dua atau lebih.

Itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi sosial

dalam pelaksaan tahun baru masehi di tengah-tengah masyarakat. Interaksi sosial

merupakan syarat utama terjadinya berbagai aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi

sosial merupakan hubungan yang sangat dinamis dalam kehidupan

bermasyarakat.  Dan interaksi sosial juga sangat berguna dalam menelaah dan

mempelajari banyak masalah yang terjadi  di dalam masyarakat.

Bagi masyarakat desa Sari Galuh pergantian malam tahun baru merupakan

serangkaian kegiatan untuk sosial yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan

anatar masyarakatnya.27

Pelaksanaan tahun  baru mesehi Perayaan malam pergantian tahun dewasa ini

bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi global yang dipraktekkan oleh hampir

semua kalangan dari seluruh penjuru dunia. Semua lapisan masyarakat lintas

geografis dan strata sosial larut dalam sukacita menghabiskan waktu semalam

27Hadi Mulanto (SekDes) wawancara tanggal 01 Januari 2017
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penuh dengan berbagai aktifitas yang menghibur dan suasana kebersamaan.

Namun, di balik semua hingar binger perayaan tersebut tidak jarang pula

mengundang kegundahan berupa benturan konsepsional, normative bahkan

ideologis. Budaya perayaan tahun baru yang berasal dari Barat dan secara historis

lekat dengan tradisi kristiani ini sedikit banyaknya juga menimbulkan pertanyaan

seputar “kepantasan” merayakannya di benak masyarakat yang berada di luar

batas kedua tradisi tersebut.

Ada pendapat yang banyak dipegang oleh kalangan masyarakat Muslim yang

menyebutkan bahwa perayaan tahun baru Masehi termasuk praktik “tasyabbuh”,

yang artinya mengikuti atau meniru perilaku atau tradisi dari orang-orang non

muslim. Tentu tidak semua aktifitas mengikuti tradisi non-Muslim adalah

terlarang. Tasyabbuh yang dilarang dalam AlQur’an dan As-Sunnah secara syar’i

adalah menyerupai orang-orang kafir dalam segala bentuk dan sifatnya, baik

dalam aqidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang

menunjukkan ciri khas mereka (kaum kafir), terutama dalam hal ritual ibadah.


